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Od vydání knihy Rela£ní mechanika jejímº autorem je brazilský profesor fyziky Andre Koch
Torres Assis (1962) uplynulo jiº dev¥t let. Ve fyzikálních kruzích se jedná o publikaci tém¥° ne-
známou, s minimální re�exí za tém¥° desetiletí její existence. Na zadní obálce je heslovit¥ shrnut
obsah knihy: Nová mechanika nahrazující Einsteinovy teorie relativity; kvantitativní implemen-
tace Machova principu pomocí Weberova rela£ního zákona a principu dynamické rovnováhy;
vysv¥tlení Newtonova experimentu s v¥drem na základ¥ relativní rotace a gravita£ní interakce.
Pozornost vzbuzující proklamovaný záb¥r knihy tak zv¥davc·m hned podsouvá v zásad¥ dv¥
moºná vysv¥tlení její malé publicity ve fyzikálních kruzích � bu¤ se jedná o shrnutí zna£n¥ p°e-
mr²t¥né a nebo kniha vybo£uje ze sou£asného fyzikálního paradigmatu. Poj¤me si ji p°edstavit
blíºe.
Kniha má dv¥ £ásti, Starý sv¥t a Nový sv¥t. V první z nich jsme nejprve krok za krokem

seznámeni se st¥ºejními body Newtonových Principií � s de�nicí hmoty, hybnosti, setrva£nosti,
formulací gravita£ního zákona a p°edev²ím pak s koncepcí absolutního prostoru. Text je proklá-
dán £etnými vý¬atky z Principií a systematicky mapuje základní principy klasické mechaniky
na p°íkladech, z nichº asi nejp°ínosn¥j²í je rozbor experimentu s v¥drem, který Newtonovi slouºil
jako hlavní d·kaz existence absolutního prostoru.
Rozbor elementárních mechanických p°íklad· pouºívá Assis k nahlédnutí do koncep£ních pro-

blém· Newtonovy fyziky. Poukazuje na nutnost zavád¥ní tzv. �ktivních sil do pohybových rovnic
v p°ípadech, kdy je za vztaºnou soustavu zvolena soustava neinerciální.1 Po souhrnu Leibnizovy
a Berkeleyho kritiky je £ást v¥novaná klasické mechanice zavr²ena prezentací my²lenek Ernsta
Macha. Rozebrána je jeho kritika Newtonovy de�nice hmotnosti, absolutního prostoru a £asu,
dále pak my²lenka p·vodu setrva£ných sil v relativním zrychlování t¥lesa v·£i okolní (vzdálené)
hmot¥, ekvivalence Koperníkovského a Ptolemaiského systému, návrh nahrazení absolutního
prostoru systémem vzdálených hv¥zd, atd.
V záv¥ru první £ásti se Assis v¥nuje analýze a kritice Einsteinovy speciální a obecné teorie

relativity. Poukazuje p°edev²ím na závislost dynamických výsledk· obou teorií na volb¥ vztaºné
soustavy. Velikost Lorentzovy síly p·sobící na náboj procházející elektromagnetickým polem
je závislá na jeho rychlosti, která byla v p·vodní Lorentzov¥ koncepci vztaºena v·£i éteru.
Einstein ve speciální teorii relativity nahradil experimentáln¥ neprokázaný éter pozorovatelem
� výsledkem je závislost velikosti Lorentzovy síly na volb¥ vztaºné soustavy (pozorovateli). Na
podobné problémy poukazuje Assis i v p°ípad¥ obecné teorie relativity, kde nap°íklad teoretická
velikost Coriolisovy síly vychází p¥tkrát v¥t²í neº ve skute£nosti a p°i pokusu o popis fyzikálních
proces· z neinerciální vztaºné soustavy se v teorii objevují síly, které nemají reálnou obdobu.
Autor rovn¥º tvrdí, ºe a£ se jednalo o jeden z hlavních cíl· obecné teorie relativity, základní
Machovy my²lenky se jí implementovat nepoda°ilo.2

1�Fiktivní� je daná síla tehdy, kdy zdánliv¥ nemá fyzikální p·vod v ºádném reálném t¥lese. Je nutná pouze
k tomu, aby vypo£tené dynamické výsledky odpovídaly skute£nosti. P°íkladem m·ºe být nap°íklad v·£i
hv¥zdám rotující vztaºná soustava v níº je Zem¥ v·£i Slunci v klidu. V takové soustav¥ je nutné do pohybové
rovnice zavést �ktivní odst°edivou sílu, která bude vyvaºovat sílu gravita£ní, p·sobící mezi ob¥ma planetami.
Dost°edivé zrychlení, které stá£í planetu kolem Slunce v inerciální vztaºné soustav¥ je silou reálnou, kdeºto
zrychlení odst°edivé v soustav¥ neinerciální silou �ktivní � a její p·vod je podle Newtona ve zrychlování v·£i
(absolutnímu) prostoru.

2Podle Einsteina má mít teorie implementující Machovy my²lenky tyto d·sledky: (1) nár·st setrva£nosti t¥lesa
p°i nár·stu hmoty v jeho okolí, (2) vznik silových ú£ink· na t¥leso p°i urychlení okolní hmoty, (3) rotující duté
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V druhé £ásti je pak p°edstavena �nová mechanika� postavená na p¥ti primitivních koncep-
tech3, t°ech základních postulátech4 a modi�kovaném gravita£ním p·sobení mezi t¥lesy � na
analogii Weberova elektrodynamického zákona pro gravita£ní p·sobení (v jednoduchosti by se
dalo °íci, ºe se jedná o modi�kaci p°esného tvaru gravita£ního zákona). Dosaºení hlavního cíle
knihy, tedy implementace Machova principu, je aº p°ekvapiv¥ p°ímo£aré. Po výpo£tu síly p·-
sobící na £ástici uvnit° kulové hmotné slupky je za p°edpokladu konstantní pr·m¥rné hustoty
hmoty ve vesmíru realizován výpo£et síly, jakou p·sobí na hmotnou £ástici ve²kerá vesmírná
hmota. Výsledkem jsou pohybové rovnice, které dávají stejné dynamické výsledky pro libovolnou
vztaºnou soustavu. Na konkrétních p°íkladech pak Assis prezentuje d·sledky takto koncipované
mechaniky, mezi n¥º nap°íklad pat°í:

1. Odvození rovnic podobných Newtonovu prvnímu a druhému pohybovému zákonu.

2. Odvození vztahu mezi gravita£ní a inerciální hmotností (p·vod setrva£nosti v silovém
p·sobení mezi t¥lesy).

3. Vysv¥tlení, pro£ je nejlep²í aproximací inerciální soustavy soustava vzdálených galaxií �
vysv¥tlení kinematické a dynamické shody absolutního prostoru se soustavou vzdálených
galaxií.

4. Kinetická energie má gravita£ní p·vod jakoºto interak£ní energie mezi t¥lesem a vzdále-
nými galaxiemi.

5. �Fiktivní� síly Newtonovy mechaniky se nov¥ jeví jako skute£né síly gravita£ního p·vodu
mezi t¥lesem a vzdálenou hmotou (vysv¥tlení Newtonova experimentu s v¥drem na základ¥
relativní rotace v¥dra v·£i vzdálené hmot¥).

V záv¥ru pak Assis nabízí i n¥kolik moºností experimentálního ov¥°ení rela£ní mechaniky,
vesm¥s postavených na m¥°ení zm¥n setrva£né hmotnosti vlivem okolní hmoty, konkrétn¥ pak
na její anizotropii v blízkosti hmotných objekt·.5

Jiº z rozsahu hlavních cíl· knihy, uvedených na zadní obálce, je patrný d·vod jejího kritického
p°ijetí u pravd¥podobn¥ v¥t²iny fyzikáln¥ zam¥°ených £tená°·. Assis p°i n¥kolika p°íleºitostech
uvádí, ºe hlavním cílem knihy je p°edev²ím vysv¥tlit Newton·v experiment s v¥drem v termí-
nech rela£ní mechaniky. P°esto v²ak kapitola, ve které, i vzhledem k jejímu relativn¥ krátkému
rozsahu ne zcela p°esv¥d£iv¥ a v kontextu knihy navíc moºná i zbyte£n¥, kritizuje teorie relati-
vity, m·ºe být místem, na kterém mnohý £tená° knihu zklaman¥ odloºí. Místo, aby byl kritický
obsah kapitoly v¥nován výhradn¥ nekonzistenci n¥kterých p°edpov¥dí teorií relativity, 6 vypadá
to, jako by se Assis pokou²el teorii relativity falsi�kovat jejími vnit°ními prost°edky, které v²ak
k ºádným rozpor·m (uvnit° teorie) nevedou.7

t¥leso musí uvnit° generovat tzv. Coriolisovo pole, (4) t¥leso v prázdném prostoru nemá ºádnou setrva£nost.
3Gravita£ní hmota, elektrický náboj, vzdálenost mezi t¥lesy, £as mezi fyzikálními událostmi, síla p·sobící mezi
hmotnými t¥lesy.

4(1) síla je vektorová veli£ina p·sobící mezi t¥lesy, (2) síla, kterou bodová £ástice A p·sobí na bodovou £ástici
B je stejn¥ veliká a opa£n¥ orientovaná neº síla, kterou p·sobí B na A, a p·sobí podél p°ímé spojnice mezi A
a B a (3) Sou£et v²ech sil jakékoli povahy (gravita£ní, elektrické magnetické, elastické, jaderné, atd.) p·sobící
na libovolné t¥leso je vºdy nulový ve v²ech vztaºných soustavách.

5Rozdílná velikost setrva£né hmotnosti ve sm¥ru radiálním a tangenciálním v blízkosti velkých vesmírných t¥les
(Slunce, Zem¥, M¥síc...) nebo ve sm¥ru ke st°edu na²í Galaxie a sm¥ru na n¥j kolmém.

6Asymetrie ve velikosti Lorentzovy síly, nesouhlasící velikost Coriolisovy síly, problémy popisu v neinerciálních
soustavách...

7Assis nap°íklad argumentuje, ºe dva na opa£nou stranu vyslané fotony se nemohou v·£i sob¥ navzájem pohy-
bovat pouze rychlostí sv¥tla � a staví tak na p·vodní Machov¥ kritice zavád¥ní nového absolutna. Na jiném
míst¥ poukazuje zase na p·vod Lorentzových transformací ve smyslu usmí°ení teorie éteru s Michelsonovým
experimentem � a tudíº teorie p°ijímající neexistenci éteru by na nich nem¥la být postavena � odkud dovo-
zuje, ºe se Einsteinova speciální teorie relativity stále vnit°n¥ o koncepci éteru opírá. A£ m·ºe být Assisova
kritika relativistických interpretací oprávn¥ná, nelze ji postavit na porovnání s interpretací odli²nou, ale
pouze na srovnání teoretických p°edpov¥dí a výsledk· experimentu.
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Byla by v²ak ²koda knihu odsoudit pro jednu kontroverzní kapitolu, zvlá²t¥ kdyº její hlavní
smysl a p°ínos tkví v n¥£em jiném. Kdyº Newton ztotoºnil reálný prostor s prostorem geome-
trickým, formuloval základní veli£iny a t°i pohybové zákony, vytvo°il tak bázi pro interpretaci

fyzikálních jev·, na níº je postaveno sou£asné (tedy i relativistické) paradigma. Jiº od po£átku
byla Newtonova koncepce kritizována zastánci fenomenologického p°ístupu (Leibniz, Berkeley,
Mach), kte°í hledali jiný a snad by se dalo °íci, ºe �loso�cky £ist²í výklad � jinou bázi, jinou
interpretaci. Kniha Relational Mechanics nabízí první kvantitativní zpracování mechaniky, po-
stavené na interpreta£ním základ¥ propagovaném kritiky Newtonova pojetí prostoru a hmoty.8

Tato �nová� mechanika se pro speciální volbu vztaºné soustavy redukuje na mechaniku New-
tonovu a umoº¬uje i kvantitativn¥ v¥rohodnou predikci jev· numericky vysv¥tlených aº teorií
relativity � nap°íklad stá£ení perihelia planet (následkem vzr·stu jejich setrva£né hmotnosti v
blízkosti Slunce). Díky jiné interpretaci jí k tomu dokonce posta£uje nezak°ivený Eukleidovský
prostor. Zajímavým d·sledkem celé koncepce rela£ní mechaniky je i moºnost odvození ve²kerých
jejích dynamických d·sledk· (p·vod odst°edivých sil, Coriolisovy síly, úm¥ry mezi gravita£ní
a setrva£nou hmotností atd.) na základ¥ nalezení správného tvaru jediného zákona (analogie
Weberova elektrodynamického zákona pro gravitaci), který je navíc, jak Assis poukazuje, v
podobném tvaru pouºitelný pro popis více druh· interakcí (elektromagnetické i gravita£ní).
Vzhledem k tomu, ºe jsou fundamentální argumenty teorie postaveny na £ist¥ fenomenologic-

kém základ¥, lze pak nesoulad teorie s pozorováním °e²it adekvátní, by´ mnohdy ad-hoc, úpravou
jediného vztahu.
Kniha Relational Mechanics rozhodn¥ nezapadá do aktuálního fyzikálního paradigmatu a

pravd¥podobn¥ i nadále z·stane publikací vícemén¥ okrajovou a kontroverzní. I p°esto je v²ak
dílem velmi sv¥ºím a inspirativním, s bohatým referen£ním aparátem, které by nem¥lo ujít
ºádnému p°íznivci Machovských idejí, snaºícímu se proniknout do podstaty tém¥° t°i staletí
staré hádanky.
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8Je v²ak nutno podotknout, ºe kniha nev¥nuje dostate£ný prostor zavedené primitivní koncepci £asu. Pokud
bychom cht¥li být d·slední, musí být i m¥°ení £asu vztaºeno k n¥jakému relativnímu pohybu, v knize v²ak
diskuse tohoto problému p°i implementaci rela£ní mechaniky provedena není � explicitn¥ tak Assis neuvádí,
jakým zp·sobem £as m¥°í, z kontextu se dá pouze domý²let, ºe patrn¥ vychází z Machova návrhu pouºít
jako referenci vzájemný pohyb (rotaci) Zem¥ v·£i vesmírnému pozadí.
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